FNAC, "agitador desde 1954",
explorador.com
ou
FnacDonald, fast food da cultura

A FNAC possui oitenta e quatro estabelecimentos, cinquenta e oito em França e os restantes distribuídos pela Europa, por Taiwan e pelo Brasil, e emprega cerca de dez mil assalariados. Concebida em 1954 por André Essel e Max Théret enquanto associação de compradores, a FNAC foi vítima do seu sucesso e acabou por perder a alma. Desde 1994 faz parte do grupo Pinault-Printemps-Redoute (PPR), o mais importante grupo francês de comércio de retalho não alimentar, que inclui firmas tão conhecidas e rentáveis como Pinault, Printemps, Conforama, Redoute, Finaref (serviços financeiros), Rexel, Gucci... O patrão do grupo PPR, François Pinault, não hesitou em conceder a si próprio um aumento salarial de 36%, e sem pagar impostos.
Este grupo conta-se entre os principais do seu ramo à escala mundial e explora mais de cento e oito mil assalariados. Em 2001 o seu volume de negócios foi de 27.798,5 milhões de euros, o que representou um crescimento de 12,3%.
Pelo seu lado, o volume de negócios da FNAC em 2001 foi de 3.347,4 milhões de euros, o que representou uma subida de 14,1% relativamente ao ano anterior. "Os estabelecimentos em França registam um crescimento de 8,5%, conduzido por um acréscimo dos produtos editoriais superior a 10%. A FNAC realiza fora de França 18,8% do seu volume de negócios (16,3% em 2000) com uma progressão superior a 10% na Espanha, em Portugal e no Brasil" (http:// www.pprgroup.com/). Uáu!

Mas «o progresso só tem valor quando é partilhado por todos!»

Ora, o espectáculo oferecido pela FNAC dos Champs Elysées não é encorajador. Os duzentos e vinte assalariados, grande parte deles muito jovens, trabalham sete dias por semana, com horários de abertura que vão desde as 10 horas até à meia-noite, com part times, com uma enorme rotação no emprego e com uma média salarial que não ultrapassa 1000 euros. Além disso, recebem salários 200 a 300 euros mais baixos do que os dos outros estabelecimentos da FNAC em Paris. Eis o segredo dos lucros mirabolantes do grupo  uma exploração sem vergonha na avenida mais rica do mundo.
Os assalariados deste estabelecimento estão em greve desde o dia 13 de Fevereiro de 2002, reivindicando um estatuto igual ao dos empregados das outras FNAC, um aumento de 800 francos (120 euros), um subsídio de férias, uma compensação salarial pelo facto de trabalharem numa cave e um subsídio especial para os vendedores da secção Musique du Monde (que durante um ano tiveram de compensar a ausência de um chefe de secção).
Em vez de aceitar uma negociação séria, a direcção recorreu aos tribunais e tem-se oposto, até agora, a discutir as reivindicações. Mas este desprezo manifestado pelos assalariados só contribuiu para reforçar a determinação e a solidariedade dos grevistas.

Boicotemos este estabelecimento da FNAC enquanto as reivindicações dos grevistas não forem satisfeitas!
Manifestemos a nossa solidariedade para com os grevistas!

Colectivo de solidariedade dos assalariados da FNAC em luta:

AARRG, AC!, Alternative Libertaire, CGT (Collectif CGT de la restauration rapide, BHV, Spectacle, FIAP, Louvre, Disney, IBIS-Groupe ACCOR, Pizza Hut, Maxi-Livres, Mc Do Champs Elysées, Correcteurs), CNT 95, Comité MRAP Vè-XIIIè, Compagnie Jolie Môme, Coordination des Travailleurs Précaires, COSIMAPP, Fédération anarchiste Groupe Louise Michel, G10-Solidaires Paris, Jeunesse Communiste Paris, Jeunesse Communiste Révolutionnaire, Jeunes Verts, Ligue Communiste Révolutionnaire, Organisation Communiste Libertaire, Parti Communiste Français, Réseau Stop-Précarité, SCALP-Reflex, Les Verts Paris, Voie prolétarienne/Partisan bem como numerosas pessoas a título individual.

Para contactar os grevistas da FNAC: Stéphane: 06.62.28.91.57  souchustephane@hotmail.com
Coordenação do colectivo de solidariedade: Abdel MABROUKI: 06 09 53 68 08 / Bernard 06 19 72 88 89.
Solidariedade financeira: Apoiar a luta da FNAC não é só evitar fazer compras neste estabelecimento, mas também prestar uma ajuda financeira, na medida das possibilidades de cada um. Os fundos de greve devem-se às contribuições das pessoas que todos os dias contactam os grevistas em frente ao estabelecimento e das organizações que enviam cheques de apoio, bem como às iniciativas que servem para angariamento de subsídios.
Apoio financeiro aos grevistas: Preencham os vossos cheques em nome de Union Syndicale CGT Commerce  67, rue de Turbigo 75003 Paris, escrevendo no verso do cheque a menção « solidarité aux grévistes da la FNAC ».

